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popei agenda april

popeigewijs
WAT NOU, ECHT WAAR?
Ja, echt waar… twee Eindhovense muzikale beloftes hebben de
handdoek in de ring gegooid. Wie dan? Zoo Children en lost/ctrl
en dat is verrekte zunt. Dat moesten we even kwijt. Maar er is ook
goed nieuws, want twee bands uit de buurt hebben een platendeal binnen geharkt bij het gerenommeerde Excelsior Recordings
(Moss, Spinvis, zZz e.v.a.). Het gaat om MOOON die later dit jaar
met een release komt en Nouveau Vélo die onlangs hun tweede
album Reflections uitbracht. “Chapeau!”, zeggen we dan! Verder
nog iets te beleven deze maand? Het release feestje van Trip to
Dover, dansen op blote voeten tijdens Nataraj, Music with Strangers en showcases van het Rock City Institute. Alstublieft!
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Fotograaf Willem Wouterse maakte deze foto tijdens
The GO WILD! festival 11 maart.
6 bands, veel DJ’s, Go Go Girl Myra Moon en ook de bezoekers die vanuit heel Nederland, Duitsland en zelfs Zweden
afreisden naar POPEI: ze maakten een top feestje van deze
4e editie! Ze bewezen dat de liefde voor 60’s freakbeat, surf,
mod en garage nog steeds leeft. Gemist? Volgend jaar weer!
Meer informatie: www.facebook.com/thegowild
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TEKST

(Aidan & The Wild) Guido Segers

FOTO’S

(Nataraj) Martin Siauw
(Miriam Bekkers - binnenkant) Saskia KropffVercoelen
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ZAAL 20.00 uur ENTREE VVK: Gratis, Deur: €3

the kids

april

MUZIEKMIDDAG VOOR OUDERS EN KIDS
ZAAL + CAFÉ 14.00 uur ENTREE Kids €3 / Ouders gratis

SINGER-SONGWRITERAVOND
CAFÉ 20.00 uur ENTREE Gratis

nataraj

BLOTE-VOETEN-FEEST + WORKSHOP

PLATENPRATEN MET

miriam bekkers

EX-DRUMSTER BOREHOLE, REPOMEN EN KOMATSU

ZAAL 19.30 uur ENTREE €12 (inclusief workshop €17)

music with strangers
MUZIEK UIT ALLE WINDRICHTINGEN
ZAAL 19.00 uur ENTREE Gratis

tim elfring

PUURLIEDJES PRESENTS
CAFÉ 15.00 uur ENTREE Gratis

popei sessions

HUISBAND + GETALENTEERDE VOCALISTEN
CAFÉ 20.00 uur ENTREE Gratis

streekvijver

INTERSTATE + THE LAZY LEMONS + MARTIN
ZAAL 20.30 uur ENTREE Gratis

jessy yasmeen

PUURLIEDJES PRESENTS
CAFÉ 15.00 uur ENTREE Gratis

6 BANDS EN 5 SINGER-SONGWRITERS
ZAAL 12.00 uur ENTREE Gratis

huismerk

HIGHWAY ORANGE (ROCK) +
HEYSUN (ROCK/ALTERNATIVE)
CAFÉ 21.00 uur ENTREE Gratis
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Keymusic Eindhoven
Generaal Bothastraat 3
5642 NJ Eindhoven
Tel: 040-2815996
eindhoven@keymusic.com

ALTERNATIVE DANCE / ELECTROROCK

ma eindhovense popdag

23/04

De grootste winkel voor
muzikant, producer en dj.

trip to dover release party

wo puurliedjes
05/04

kiek hier!
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30/04

autumn leaves

PUURLIEDJES PRESENTS
CAFÉ 15.00 uur ENTREE Gratis

noche flamenca

SPAANSE DANS, MUZIEK EN HAPJES
CAFÉ 19.30 uur ENTREE Pay what you want

joshua aaron

PUURLIEDJES PRESENTS
CAFÉ 15.00 uur ENTREE Gratis

De volledige agenda vind je op www.popei.nl

INTERVIEW MET

Aidan & The Wild

20
17

nataraj

platenpraten met
miriam bekkers
MIRIAM BEKKERS DRUMDE IN BANDS ALS BOREHOLE,
REPOMEN EN KOMATSU OF WERKTE ALS SFEER VERHOGENDE BARKEEPER IN KROEGEN ALS DIE VAN POPEI
EN DE ALTSTADT. ZE WAS DE BAAS VAN DE KROEG IN
GELDROP EN HET VOLGENDE AVONTUUR STAAT IN DE
STEIGERS. OP 27 APRIL OPENT ZE DE DEUREN VAN THE
SAINT OP STRATUMSEIND. NU HEBBEN WE HET NOG
EVEN OVER HAAR PLATENKAST...

interview met

Aidan & The Wild
ALS JIJ IN EINDHOVEN WEL EENS NAAR EEN
SHOWTJE GAAT, DAN IS ER EEN GROTE KANS
DAT JE AIDAN LIVE AAN HET WERK HEBT
MOGEN ZIEN. FREQUENT STOND DE JONGE
SINGER-SONGWRITER OP HET PODIUM IN DE
ZALEN VAN EINDHOVEN. VAN DE SINGERSONGWRITER AVONDEN IN POPEI TOT DE
CLUB SHOWS IN DE EFFENAAR.
Waar Aidan voorheen solo optrad, is hij overgestapt op
een heuse band, genaamd Aidan & the Wild. Daarnaast
is Diederik van den Brandt, de naam achter de artiest,
ook druk bezig met zijn opleiding en organiseert hij regelmatig zijn Troubadour Sessies in Cafe ’t Rozenknopje.
We luisterden onlangs al naar die nieuwe EP met band.
Tijd dus om ook eens even de artiest zelf aan de tand te
voelen.
VOOR DEGENEN DIE JOU OP DE EEN OF ANDERE MANIER
NIET KENNEN, KUN JE JEZELF EVEN VOORSTELLEN?

“Ik ben Diederik van den Brandt, 21, en ik ben nu sinds
3,5 jaar bezig als singer-songwriter onder de naam Aidan.
Na twee jaar achter elkaar afgewezen te zijn voor diverse
muziekopleidingen ben ik begonnen aan de studie Industrial Design op de Technische Universiteit Eindhoven,
waarbinnen ik design en muziek wil combineren. Momenteel ben ik begonnen aan mijn laatste semester daar.”
JE MUZIEK GEEFT HET GEVOEL ALSOF DIE GEMAAKT WORDT
DOOR IEMAND DIE NOGAL EENS EEN BOEK OP PAKT. KLOPT
DAT?

“Zeker! Ik heb vanaf jongs af aan een hoop interesse gehad in fantasy en mythologie. Voor het slapen gaan en in
de vakanties las ik een hoop fantasy series, en fantaseerde ik over werelden vol draken en elven, en hoe het zou
zijn om een held in zo’n wereld te zijn. Natuurlijk heb ik
de Iliad en de Odyssey ook gelezen. Maar The Lord of the
Rings was en blijft toch wel mijn favoriet, met Game of
Thrones toch ook wel in de buurt. Niet alleen de tv-serie,
maar ook alle boeken, en dan kom je toch snel op zo’n
5000 pagina’s. Ik heb zelfs nog zowel handboogschieten
als zwaardvechten als sport gedaan, dus je zou wel kun-

nen zeggen dat het diep geworteld zit. Dat epische en
grenzeloze is iets wat ik graag in mijn muziek stop.”

“IK SPEEL GRAAG OP GROTERE PODIA EN WIL
NUMMERS OPNEMEN EN IN DIE SITUATIES
VOEGT DE BAND EEN HELE WERELD TOE”
JE WERKT NU MET EEN BAND, GENAAMD ‘THE WILD’. WAT
WAS DE REDEN OM NU ECHT ALS BAND DOOR TE GAAN?

“Toen ik in 2014 studiotijd had gewonnen met Kunstbende Brabant speelde ik eigenlijk voor het eerst mijn
eigen muziek met andere mensen samen. Sindsdien zijn
er best een aantal bezettingswisselingen geweest, maar
toen deze bezetting ontstond voelde dat meteen goed
aan. Solo spelen vind ik heel erg tof om te doen wanneer
je in een intieme setting een speld kan horen vallen. Maar
uiteindelijk speel ik ook graag op grotere podia en wil
ik nummers opnemen, en in die situaties voegt de band
een hele wereld toe. Ik weet dat ik aan iedereen in de
band hele sterke muzikanten heb met een eigen stijl, en
zij hebben een hoop invloed op hoe de band nu klinkt.
We hebben besloten nu echt als band door te gaan zodat
mensen weten dat dat de sound is die ze kunnen verwachten. Binnen de band blijf ik degene die de uiteindelijke beslissing neemt, maar de mening van de bandleden
is erg belangrijk en er wordt nooit zomaar een beslissing
gemaakt zonder overleg.”
WAT ZIJN JE TOEKOMSTPLANNEN?

“Op de korte termijn is dat aan het debuut album beginnen. Trail of the Wildfire, genoemd naar de tien minuten
durende titelsong, moet een album worden waar bij elke
song een video heeft, en het volledige album vertelt het
verhaal van “Trail of the Wildfire”. Ik kijk er erg naar uit
om daar aan te beginnen. Verder hopen we onze muziek
zoveel mogelijk te kunnen verspreiden, en zowel als band
als qua luisteraars verder te ontwikkelen. Hierin gaan festivals een belangrijke rol spelen. Daarnaast is ooit als support voor Ben Howard spelen wel een persoonlijk doel
van mij.”
>> Lees het hele interview op:
http://www.eindhovenrockcity.nl

HET BESTE ALBUM ALLERTIJDEN IS…

“Ik kan niet echt ‘t beste album allertijden noemen, omdat er overal wel een misgevalletje op staat. Maar waar
ik erg van onder de indruk ben is Blackstar van David
Bowie en dat terwijl ik niet eens alle nummers heb geluisterd. Als ik Dark Side of the Moon van Pink Floyd
en Gone to Earth van David Sylvian luister en ‘t wordt
onderbroken vind ik t bijna heiligschennis haha… bijna
dan he!”

BLOTE-VOETEN-FEEST
Lekker dansen op blote voeten met leuke mensen. Zo
simpel kan uitgaan zijn! Nataraj is het feest voor oude
en nieuwe hippies, gipsy’s en avonturiers van alle leeftijden.
De verrassende muziek en relaxte sfeer bezorgen je een
smile van oor tot oor. Geen wonder dat Nataraj al meer dan
10 jaar springlevend is. Geen hits, geen goud van oud maar
wel een avontuurlijke mix van world grooves tot techno die
de danser inspireren om helemaal los te gaan. Vooraf vindt
er altijd een freedom talk, concert of workshop plaats. Deze
keer: Tantric Dance door Art of Loving.
Datum: vrijdag 7 april 2017
Workshop: 20.00 uur – Feest: 21.30 uur
Entree: 12 euro (incl. voorprogramma: 17 euro)

WAT IS DE BESTE EINDHOVENSE PLAAT OOIT?

“Eigenlijk ‘gewoon’ Roadkill van Repomen! Jaja ik was de
drummeres (daar was ik best een beetje trots op) ÉN….
ik heb de plaat! Het was zo kort, maar zeer krachtig en
naar mijn mening met (bijna) alleen maar vette nummers
en écht vette shows gespeeld. BAM! I said it whaaaa!”
OP WELKE PLAAT WORDT ER HET BESTE GEDRUMD?

“Ik maak er ‘welke bands’ van. Tool, Mastodon, David Sylvian,
Blowbeat, Pantera, Tower of Power en zoveel meer (is er nog
een touw aan vast te knopen?).”
>> Lees het hele interview op www.popei.nl/nld/blog

eindhovense popdag
WORKSHOPS EN OPTREDENS
Op maandag 17 april 2017 (2e paasdag) organiseren CKE
en POPEI alweer de vierde editie van de Eindhovense
Popdag. Niet alleen workshops voor deelnemers, maar
ook voor bezoekers heeft de Eindhovense Popdag heel
wat te bieden!
Gedurende de hele dag vinden optredens plaats van bands
en singer-songwriters die hun sporen al aan het verdienen zijn
in Eindhoven, zoals Sheverine (de winnaar van de Eindhovense
Popdag 2016), BEAM, The Klank, Grapefruit, The Rau en Up to
11. Singer-songwriters: Sam Times, Sanne vd List, Thom Zalm,
Juanita de Potter en White Road.
Datum: maandag 17 april 2017 | 12.00 uur
Entree: gratis

uit het hok
BAND: INTERSTATE
GENRE: ROCK
FACEBOOK: /INTERSTATEEINDHOVEN
Interstate is pas begonnen en hard bezig om eigen nummers te schrijven. Zangeres Moira werkt bij POPEI achter
de bar en ze treden binnenkort op tijdens Streekvijver. Tijd
om ze eens voor te stellen!
“We bestaan eigenlijk een jaar, maar zijn pas net weer samen
omdat ik een half jaar in Engeland was”, aldus Moira Laurijs
(zangeres). Verder spelen Jules van der Molen (gitarist), Loek
Steinebach (gitarist), Julian Konig (bassist) en Joris van der
Laan (drummer) in de band. “We maken en coveren rockmuziek! We zijn hard bezig met het schrijven van eigen nummers
en we hopen snel een berg eigen werk te hebben.” Wat de
band met Eindhoven heeft? “We zijn allemaal studenten in
Eindhoven, repeteren bij POPEI en ik werk in het horecateam.
We voelen ons er thuis!” Dus misschien wordt je in de horeca
van POPEI wel geholpen door een toekomstige beroemdheid.
Wees er snel bij, want binnenkort hebben ze hun allereerste
optreden!
Vrijdag 14 april 2017 | POPEI tijdens Streekvijver

